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Motion från Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om att försköna Triangeln,
STK-2019-1488
TN-2019-3738
Sammanfattning

En motion har inkommit till kommunfullmäktige med förslag om att ge tekniska nämnden i
uppdrag att ta fram en plan där Triangeln öppnas upp och förskönas, samt med förslag om att, i
samband med detta, också ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på hur fler
kaféer och uteserveringar kan få plats på detta torg.
Fastighets- och gatukontoret har sedan tidigare, på uppdrag av tekniska nämnden, tagit fram ett
förslag till upprustning av den befintliga torgytan, då med samma mål om försköning och
öppenhet som i motionen. Uppdraget utmynnade i ett objektsgodkännande, vilket godkändes
vid sammanträde i tekniska nämnden den 25 september 2019, § 234.
Med hänvisning till detta tidigare beslut om upprustning av torget föreslås tekniska nämnden nu
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen
vara besvarad.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Motionen gäller en utveckling av Triangeltorget till en mer öppen och attraktiv plats som ingår
naturligt i stråket mellan Triangelns station och gågatan.
Förvaltningen har på uppdrag av Tekniska nämnden tagit fram ett förslag till upprustning av den
befintliga torgytan med samma mål som uttrycks i motionen.
Projektets mål:







Projektet ska bidra till att öka torgets attraktivitet och göra platsen mer användbar för
Malmöbor och turister. En önskvärd effekt är att flera människor ska välja att uppehålla
sig på torget och att det ska stärkas som mötesplats.
Genom dialog med Citysamverkan och berörda fastighetsägare förbättra flödet till
handelsstråket, skapa bättre navigation mellan målpunkter, skapa bättre kontakt med
fasader längs med torget och möjliggöra utökade uteserveringar längs fasader.
Projektet ska bidra till att öka Triangelns trygghet genom öppnare gestaltning.
Projektet ska höja stadsmiljöns kvalitet genom att tillföra fler former av sittplatser, större
överblickbarhet, mer träd och grönska, bättre logistik för fotgängare samt fler
möjligheter för vistelse.
Projektet ska förbättra platsen ur ett barnperspektiv genom en mer aktiverande
gestaltning (trädäck, nivåskillnader).
Projektet ska ta vara på och integrera befintliga kvaliteter i form av växtlighet,
granitbeläggning och utsmyckning i upprustningen.

Uppdraget blev godkänt i TN 2019 08 12. Projektets utförande är upphandlat och entreprenad
väntas påbörjas februari 2020 och avslutad juni 2020.
Mot denna bakgrund anses motionen besvarad med hänvisning till beslut fattat i TN 2019 08 12
om upprustning av triangeltorget.
Ansvariga

Håkan Thulin Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

